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De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot augustus 2020 (ref. GBR Data Report – 09.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.
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Uiterlijk  rol van polyethyleenschuim
Kleur Groen
Breedte rol ≈ 85 mm
Lengte rol ≈ 20 m
Dikte ≈ 5 mm

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KWALITEITSNORM VAN KERAKOLL

Samendrukbare tape van polyethyleenschuim met gesloten cellen met 
vezeldrager voor ontkoppelende omtrekvoegen met geringe dikte. Met zeer 
lage emissie van vluchtige organische stoffen.

Tapetex Plus zorgt dankzij de zelfklevende basis en de geïntegreerde vezeldrager 
voor een uitstekende hechting op de ondergrond zonder vervelende lijmresten 
op de wand omdat deze tape aan het te vernieuwen oppervlak blijft plakken.

Tapetex Plus

• Praktisch en eenvoudig aan te brengen

• Geschikt voor dekvloeren en zelfuitvloeiende 
egaliseermiddelen

• Gemakkelijk te vormen

• Breedte 50 mm

PRODUCTVOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
Realisatie van omtrekvoegen voor zelfnivellerende egaliseermiddelen en dekvloeren, binnen en buiten.
Desolidarisatie van wanden en verticale structuren in het algemeen.

Niet gebruiken 
Op niet compacte, vochtige en vuile ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

De samendrukbare band van polyethyleen met gesloten cellen Tapetex Plus dient voor het realiseren van de desolidariserende 
omtrekvoeg van de nivelleringslaag en van de vloer. Leg daarom Tapetex Plus langs de ganse omtrek van het vertrek en op eventuele 
verticale elementen die uitsteken uit de basislaag (bijv. pilaren, steunpilaren, installatie-elementen…). 
Verwijder de beschermfolie en druk het zelfklevende deel op de ondergrond om een perfecte hechting van de band op de ondergrond te 
garanderen, met bijzondere aandacht bij de realisatie van de hoeken. 
Om de binnenhoeken te vormen, snijdt u het deel van polyethyleen zonder de vezeldrager te beschadigen, terwijl voor de buitenhoeken 
wordt aanbevolen om de vezeldrager alleen in het klevende deel te snijden om de continuïteit van de polyethyleenfolie te garanderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTLIJN LEGGEN / Voorbereiding van de ondergrond

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- het product is een artikel volgens de definities van de Verordening (CE) nr. 1907/2006 en behoeft daarom geen veiligheidsinformatieblad
- voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN


